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SAMMANFATTNING 

I den här studien undersöks hur samverkan fungerar i arbetet med våld i nära relation 

utifrån personers erfarenheter av arbetet. Våld i nära relation är ett globalt folkhälsoproblem 

som främst drabbar kvinnor och kan leda till hälsokonsekvenser som både är fysiska och 

psykosociala. Våld i nära relation kan ske på många sätt och yttra sig som psykiskt våld, 

fysiskt våld, sexuellt våld samt försummelse. Eftersom att våld i nära relation är en komplex 

fråga kräver det många aktörers samlade samverkan för att kunna garantera att våldsutsatta 

individer och våldsutövare får rätt stöd och bästa möjliga hjälp. De aktörer som är iblandade i 

samverkansarbetet kring våld finns i alla samhällsnivåer och kan vara både statliga och icke-

statliga organisationer och samverkan kan ske inom organisationer eller mellan dem.  

Studiens syfte var att undersöka erfarenheter av hur samverkan fungerar i arbetet med våld i 

nära relation. För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ ansats med 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Ett nätverksurval genomfördes för 

att få kontakt med intervjupersoner. Sju kvinnor och en man intervjuades och en manifest 

innehållsanalys genomfördes för att analysera det insamlade materialet.  

Resultatet av studien visar att intervjupersonerna upplever att samverkan mellan aktörer är 

avgörande i arbetet med våld i nära relation. Intervjupersonerna menar också att det måste 

finnas rätt förutsättningar för en fungerande samverkan där tid, resurser, ekonomiska medel 

och närhet lyfts fram som avgörande. Resultatet har tydliga kopplingar till RDIC-modellen 

som används för att utvärdera samverkan.  

Olika resurser i form av tid, ekonomiska medel, personal och närhet till varandra både 

gällande avstånd och perspektiv och kunskap anses viktigt i samverkansarbetet. De 

utmaningar som finns kring samverkan i arbetet med våld i nära relation är skilda 

uppfattningar om vem som initierar samverkan, otydlig ansvarsfördelning, skillnader i 

kunskapstraditionerna, att arbetet sker i stuprör inom den egna organisationen samt en hård 

sekretess och tystnadsplikt kring individen. Då våld i nära relation är ett område med många 

inblandade aktörer måste dessa kunna samverkan för att garantera att insatser som riktas 

mot individen leder till adekvat hjälp och stöd för denne. 

Nyckelord: Resource Dependence Institutional Cooperation-modellen (RDIC-modellen), 

samverkan, våld i nära relation 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This study aims to investigate experiences on collaboration in work with intimate partner 

violence. Intimate partner violence is a global public health problem that mainly affects 

women and can lead to physical and psychosocial health consequences for those affected. 

Intimate partner violence can be expressed as psychological violence, physical violence, 

sexual violence, and neglect. Because intimate partner violence is a complex issue it requires 

a collective collaboration by many sectors to be able to ensure that victims and performers of 

intimate partner violence get the rightful support and best possible help. The organizations 

involved in the collaborative work on intimate partner violence exists at all levels of society 

and can be both governmental and non-governmental. Collaboration can occur within 

organizations and between them.  

The aim of this study was to investigate professionals’ experiences of collaborations in work 

with intimate partner violence. A qualitative research approach was used with semi-

structured interviews as data collection method. A network selection was used to contact 

interviewees. Seven women and one man were interviewed and a content analysis was 

conducted to analyze the collected material. 

The result of the study shows that interviewees find that collaboration within and between 

organizations is crucial in the work intimate partner violence. The interviewees also believe 

that a functional collaboration is depending on some specific crucial conditions such as time, 

resources, financial aid, and closeness. The result has distinct links to the RDIC model that is 

used to evaluate collaboration. 

Resources such as time, financial means, staff and nearness regarding distance and 

perspectives are seen as important factors for successful cooperation. The challenges that 

exist around cooperation in the work with intimate partner violence are different perceptions 

about who initiates cooperation, an inexplicit division of responsibility, differences in 

knowledge traditions, a work that is done in downpipes within the own organization, and 

severe confidentiality around the individual. Since intimate partner violence is an area with 

many actors involved, these actors must able to cooperate to ensure that the efforts directed 

at the individual lead to adequate help and support. 

Key words: Co-operation, Intimate partner violence, Resource dependence institutional 

Cooperation model (RDIC-model).  
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1 INTRODUKTION 

Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem som främst drabbar kvinnor. 

Våld i nära relation kan yttra sig på olika sätt och de vanligast nämnda våldsformerna inom 

nära relationer är fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld samt försummelse. Våldet kan leda 

till både fysiska och psykosociala hälsokonsekvenser. I Sverige finns en av regeringen tillsatt 

nationell strategi för att arbeta med våld i nära relation.  

Då våld i nära relation är ett problem där lösningen ligger hos många aktörer krävs en 

fungerande samverkan. Samverkan är en del i att nå målen för agenda 2030 som är en global 

handlingsplan för en hållbar utveckling där ett delmål handlar om att avskaffa alla former av 

våld mot kvinnor och flickor. En del av den nationella strategin i Sverige kring våld i nära 

relation är att alla berörda aktörer behöver samverka på alla nivåer inom och mellan 

myndigheter för att få till kvalitativa samverkande insatser för den enskilda individens bästa.  

Den här studien är resultatet av ett växande personligt intresse för hur arbetet med våld i 

nära relation ser ut. Intresset grundas dels i en frustration över hur samhällets resurser inte 

tycks räcka till problem som i huvudsak drabbar kvinnor samt en upplevd brist på 

redogörelser för vilka förebyggande åtgärder som vidtas mot våld i nära relation. En stor del 

av arbetet mot våld tycks ha ett stort fokus på vård av våldsutsatta och våldsutövande och 

ansvarsfördelningen för arbetet med våld i nära relation upplevs oklar. Motivet till studien 

ligger även i en upplevd, alltmer framträdande, diskurs i samhället där nya insikter om att 

samverkan för att uppnå en jämlik hälsa både är ett mål i sig, men även ett medel. Bristerna i 

nuvarande forskning ligger i avsaknaden av evidens kring metoder för samverkan i 

folkhälsoarbete samt vilka evidensbaserade metoder som kan användas för att komma åt de 

faktorer som leder till våld i nära relation.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Våld i nära relation 

Våld i nära relationer klassas som ett folkhälsoproblem med globala proportioner och är ett 

hot mot främst kvinnors mänskliga rättigheter. Trots att kvinnor kan vara våldsamma i 

relationer och att våld förekommer i samkönade relationer är män överrepresenterade som 

våldsutövare i nära relationer (Krug, 2002). Den vanligaste formen av våld mot kvinnor är 

den som utförs av en intim partner vilket skiljer sig markant från den riskbild som finns 

kring mäns utsatthet där våldet oftast utövas av en främling eller avlägsen bekant (Krug, 

2002). Våld i nära relationer sker oberoende av socioekonomisk status, ålder samt kulturell 

eller religiös tillhörighet (Butchart, Garcia-Moreno & Mitkon, 2010). Komplexiteten i 

fenomenet våld i nära relation ligger i att kvinnan ofta är emotionellt bunden till och ofta 

ekonomiskt beroende av mannen som utövar våldet (Krug, 2002). WHO definierar våld i 

nära relation som alla handlingar inom en intim relation som orsakar fysisk, psykiskt eller 

sexuell skada på de inom relationen (Krug, 2002). Till skillnad från andra typer av våld 

tenderar våld i nära relation att stegvis öka gällande både allvarlighetsgrad och frekvens 

(Socialstyrelsen, 2018). 

De våldsformer som förekommer i definitionen våld i nära relation enligt Socialstyrelsen 

(2018) benämns som fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld samt försummelse. Fysiskt våld 

kan innebära knytnävsslag, slag med tillhyggen, sparkar, stryptag, knuffar, knivstick och 

bitande. Exempel på psykiskt våld är tvång, trakasserier och hot men också kontroll eller 

isolering. Det sexuella våldet innefattar olika typer av påtvingade sexuella handlingar, det 

kan röra sig om samlag utan samtycke, sexuella trakasserier, könsstympning eller ett sexuellt 

kränkande språk. Försummelse handlar om att den våldsutsatta inte får den hjälp denne 

behöver med exempelvis hygien, vård och mat. Den våldsutsatta kan ges fel medicin, få för 

lite eller för mycket medicin eller vägras hjälp ur sängen (Socialstyrelsen, 2018).  

Utöver de fyra ovan nämnda våldstyperna är det inte ovanligt att våldsutövaren utövar 

ekonomisk kontroll eller materiellt våld över den våldsutsatta. Ekonomisk kontroll kan 

innebära att vägra den utsatta insikten i ekonomin och det materiella våldet innefattar bland 

annat stöld eller förstörelse. Våld mot husdjur ingår också i det materiella våldet 

(Socialstyrelsen, 2018).  

Socialstyrelsen (2018) lyfter fram fyra orsaker som kan förklara våld i nära relation. Den 

första orsaken ger en förklaring till våldet genom ett strukturellt perspektiv där en skev 

könsmaktsordning och ojämställdhet mellan könen kan ses som avgörande. En annan orsak 

anses vara socioekonomiska förhållanden utifrån ett samhällsperspektiv. Våldet kan också 

ses ut ett socialpsykologiskt perspektiv där faktorer i relationen mellan den våldsutsatta och 

våldsutövande ses som central. Till sist finns det individualpsykologiska perspektivet som 

belyser individuella faktorer som orsak till våldet. Vidare menar Socialstyrelsen (2018) att 

orsakerna till våld är komplexa och bör snarare ses i ett sammanhang av flera möjliga orsaker 

än ur ett enskilt perspektiv för att förklara fenomenet. 
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De hälsokonsekvenser som kan uppstå till följd av våld i nära relation kan vara både 

psykosociala och fysiska. De psykosociala följder som kan bli är depression, ångest, 

posttraumatisk stress, substansanvändning samt försök till eller fullbordad suicid. De fysiska 

komplikationer som kan ske till följd av våldet är främst kronisk smärta, skador på mag-och 

tarmkanalen och det centrala nervsystemet, behov av ansiktskirurgi samt i värsta fall våld 

med dödligt utfall (O’Doherty et al., 2015).  

Utöver ovanstående konsekvenser är våld i nära relationer starkt förknippat med 

komplikationer i den sexuella och reproduktiva hälsan hos kvinnor med olika gynekologiska 

besvär som direkt följd. Kvinnor som utsatts för våld av en intim partner under sin graviditet 

har en förhöjd risk att drabbas av förlossningsdepression, ångest samt posttraumatisk stress 

och det är inte ovanligt med skador på kvinnan, fostret och spädbarnet innan, under och efter 

graviditeten. I ett globalt perspektiv sker 38 procent av alla mord på kvinnor av en intim 

partner (Jahanfar, Howard & Medley, 2014).  

Agenda 2030 som är en global handlingsplan för omställning till en hållbar utveckling 

innefattar 17 globala mål som är satta av Förenta nationerna (FN) med syfte att uppnå en 

social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Syftet med mål nummer fem är att 

uppnå jämställdhet och säkerställa alla kvinnor och flickors egenmakt. Delmål 5:2 rör direkt 

våld i nära relation och lyder: ”Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det 

offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra 

typer av exploatering.” (Agenda 2030-delegationen, u.å.a). Utöver de globala mål som FN 

formulerat för att uppnå en hållbar utveckling där ett mål rör jämställdhet har FN en 

konvention om allt avskaffande av diskriminering av kvinnor, den antogs 1993 och kallas 

CEDAW. Sedan 2010 har FN enheten UN Women som arbetar för jämställdhet och 

stärkandet av kvinnors rättigheter (Nationellt centrum för kvinnofrid, u.å). 

2.2 Nationell strategi för arbetet med våld i nära relation  

I Sverige finns en av regeringen tillsatt delegation med syfte att stödja och stimulera 

genomförandet av Agenda 2030 men ansvaret för genomförandet av agendan anses vara 

gemensamt mellan myndigheter, kommuner och landsting, näringsliv, arbetsmarknadens 

parter, civilsamhället samt forskning, innovation och utbildning (Agenda 2030-delegationen, 

u.å.b). Regeringen (2016) har presenterat en nationell strategi för att förebygga och bekämpa 

mäns våld mot kvinnor för att nå ett mer målinriktat och samordnat arbete med högre 

effektivitet, kvalitet och långsiktighet. Den tioåriga strategin tillsattes den första januari 2017 

och innehåller fyra målsättningar. Målsättningarna är: 1. Ett utökat och verkningsfullt 

förebyggande arbete mot våld, 2. Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för 

våldsutsatta kvinnor och barn, 3. Effektivare brottsbekämpning, 4. Förbättras kunskap och 

metodutveckling. 

Socialstyrelsen har i uppdrag från regeringen att genom socialtjänst och hälso- och sjukvård 

genomföra standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med våld som drabbar vuxna, 

barn, och våldsutövare. En del av de standardiserade bedömningsmetoderna är att fråga om 

våld för att kunna upptäcka och sätta in insatser tidigt. Formulären som utvecklats som 
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standardiserade bedömningsmetoder är tänkt att användas som stöd för personal inom 

socialtjänst och hälso- och sjukvård för att ställa frågor om våldsutövande och våldsutsatthet 

till individer de möter (Socialstyrelsen, 2018).  

Tanken med att ställa frågor om våld i situationer när individen söker hjälp eller vård är att 

varken våldsutsatta eller våldsutövare brukar berätta självmant om sin situation. Genom att 

personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård frågar individer om våld i situationer där 

ärendet egentligen rör något annat kan våldet upptäckas i ett tidigt stadie (Socialstyrelsen, 

2018). Ett frågeformulär som används frekvent inom socialtjänsten för att upptäcka våld är 

FREDA kortfrågor. FREDA innefattar tre standardiserade bedömningsmetoder som riktas till 

vuxna och innefattar FREDA-kortfrågor, FREDA-beskrivning samt FREDA-

farlighetsbedömning. Den förstnämnda bedömningsmetoden, FREDA-kortfrågor, kan 

användas som en separat del och användas för att fråga om våld. De övriga två metoderna rör 

våldets karaktär och omfattning samt risk fört fortsatt eller dödligt våld (Socialstyrelsen, 

2014).  

2.3 Samverkan i arbetet med våld i nära relation 

Behovet av samverkande insatser för preventivt folkhälsoarbete belystes i den första 

folkhälsokonferensen för hälsofrämjande arbete i Ottawa 1986 (WHO, u.å). WHO (u.å) 

konstaterar i Ottawa-charter att hälsofrämjande arbete kräver samverkande insatser mellan 

alla berörda aktörer. Stater, hälsosektorn, ideella organisationer, lokala krafter, industri och 

media och det hälsofrämjande arbetet ska gynna individer, familjer och samhällen. Enligt 

Axelsson & Axelsson (2006) kan samverkan ske vertikalt eller horisontellt. Vertikal 

samverkan sker mellan organisationer med olika hierarkiska strukturer medan horisontell 

samverkan sker mellan organisationer på samma hierarkiska nivå. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) beskriver samverkan som en förutsättning för 

hållbart och effektivt folkhälsoarbete och bedriver därför ett nätverk som ska arbeta 

strategiskt med folkhälsofrågor både internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. I 

nätverket ingår 26 kommuner som bland annat förväntas utveckla samverkan kommunerna 

emellan, skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte samt förbättra kontakten kommunerna 

emellan samt med SKL. Syftet med nätverket är att genom samverkan stärka folkhälsoarbetet 

vilket tyder på att samverkan inte är ett mål i sig utan snarare ett medel att nå de 

folkhälsomål som det arbetas mot (SKL, 2019).  

Enligt Axelsson och Axelsson (2006) har olika välfärdsystem blivit mer specialiserade och 

består av alltfler organisationer, både statliga, icke-statliga, olika kommunala verksamheter 

samt privata aktörer.  Den tydliga differentieringen i välfärdsystem ökar kravet på integration 

mellan olika organisationer. Vidare menar Axelsson och Axelsson (2006) att organisationer 

är beroende av intraorganisatoriska relationer, vilket innebär att en organisation internt är 

uppdelad i olika avdelningar eller institutioner med syfte att samverka mot samma mål, eller 

interorganisatoriska relationer vilket betyder att olika organisationer samverkar med 

varandra. Det kan också ses som intern och extern samverkan (Axelsson & Axelsson, 2007). 

Samverkan har gått från att innebära en hierarkiskt bestämd samordning till att handla mer 
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om ett ekologiskt samarbete i form av nätverk, partnerskap, koalitioner och strategiska 

allianser.  

Folkhälsa är enligt Axelsson och Axelsson (2006) en del av välfärden som har en stark inter-

organisatorisk karaktär då den omfattar både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

arbete och en av de stora utmaningarna med folkhälsoarbete är att samordna olika 

samhällssektorer för ett gemensamt folkhälsomål, något som styrks av WHO (u.å). Inom och 

mellan organisationer finns ofta olikheter. Olikheterna kan vara funktionella och 

strukturella. Det kan också handla om olika attityder och beteenden i de olika avdelningarna 

inom en organisation eller olikheter i orientering eller formell struktur olika organisationer 

emellan. Eftersom att folkhälsoområdet är ett interorganisatoriskt fält finns funktionella 

olikheter gällande roller och uppdrag i förhållande till sjukdomsförebyggande, 

hälsofrämjande arbete, medicinsk vård och rehabilitering. De strukturella olikheterna ligger i 

mängden organisationer från olika sektorer i och utanför hälso- och sjukvårdssektorn. Alla 

dessa organisationer har olika formella strukturer samt olika organisationskulturer som 

bygger på attityder och beteenden i förhållande till de roller och uppdrag som finns inom 

organisationerna (Axelsson & Axelsson, 2006).  

I juni 2018 formulerade Folkhälsomyndigheten åtta nya folkhälsopolitiska mål för att 

uppfylla det övergripande folkhälsomålet med stort fokus på jämlik hälsa. Syftet är att bidra 

till att minska hälsoklyftorna i samhället genom en mer långsiktig struktur med fokus på 

förebyggande arbete (Folkhälsomyndigheten, 2018). För att uppnå dessa mål krävs en rad 

aktörer med olika expertområden inom till exempel hälso- och sjukvård, utbildning, 

epidemiologi, kommunikation, och hälsofrämjande arbete. För att kunna tillgodose 

befolkningen en god hälsa krävs samverkan mellan dessa aktörer.  

En utmaning med samverkan mellan organisationer är enligt Axelsson och Axelsson (2006) 

fragmentering i ansvarsfördelning. Fragmentering kan beskrivas som differentiering mellan 

organisationer utan en fungerande integration mellan dem.  Fragmenteringen i 

folkhälsoområdet kan leda till problem som upprepning av insatser, gap i kvalitet samt 

inkonsekvens i vilka tjänster som erbjuds individen. En ytterligare utmaning som 

fragmenteringen kan leda till är att individen ofta hänvisas till ett stort antal olika 

organisationer för att få rätt vård och stöd. Detta kan enligt WHO (u.å) undvikas genom en 

holistisk syn på folkhälsoarbete.  

Enligt den svenska Agenda 2030-delegationen ligger ansvaret i att uppnå de mål som ska 

bidra till en hållbar utveckling hos hela samhället, hos myndigheter, kommuner och 

landsting, näringsliv, arbetsmarknadens parter, civilsamhället samt i forskning, innovation 

och utbildning (Agenda 2030-delegationen, u.å.b).  Vidare menar delegationen (u.å.b) att 

Agenda 2030 understryker att de utmaningar som samtiden står inför måste lösas genom 

samverkan om målen ska kunna uppnås.  

Enligt regeringen (2016) måste alla samhällssektorer som kommer i kontakt med våld och 

konsekvenserna av det bli bättre på att upptäcka det samt att bredda kunskapen om 

evidensbaserade arbetssätt, effekten av insatser samt våldets kostnader och utbredning. Ett 

ytterligare krav från regeringen (2016) är att arbetet mot våld ska vara samordnat mellan de 

berörda aktörerna, på alla samhällsnivåer och inom och mellan myndigheter. Vidare menar 
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regeringen (2016) att ett väl fungerade internt arbete inom myndigheter kan innebära ett 

effektivare utnyttjande av resurser. Styrningen och samverkan på regeringsnivå ska skapa 

förutsättningar för kommuner, landsting och regioner att bedriva ett väl fungerande 

samarbete där rutiner, ansvarsfördelning och uppföljning ska ske utifrån den enskildes 

behov, det vill säga att samverkan på alla samhällsnivåer ska bidra till kvalitativa 

samverkande insatser för den enskilda våldsutsatta eller våldsutövaren på lokal nivå. Enligt 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har kommuner, rättsväsendet samt hälso- och 

sjukvården ett ansvar att arbeta med våld i nära relation i form av förebyggande insatser men 

också i form av att erbjuda stöd och hjälp när skadan redan är skedd. I kommunerna utförs 

arbetet främst av kommunens kvinnofridssamordnare, kvinnojourer och socialtjänst. 

Rättsväsendets ansvar ligger hos polismyndigheten, åklagare, domstol och kriminalvård. Hos 

hälso- och sjukvårdssektorn ligger ansvaret i att fråga om våld, kunna bemöta och behandla 

våldsutsatta och våldsutövare både i det akuta skedet men också i behandling och 

bearbetning efter att ett brott begåtts. Några av de berörda aktörerna i arbetet med våld i 

nära relation utifrån ett myndighetsperspektiv är landets länsstyrelser, Migrationsverket, 

Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Folkhälsomyndigheten, Kriminalvården, Sveriges kommuner och landsting (NCK, u.å.  

Regeringen (2016) lyfter fram även vikten av att arbeta utifrån evidensbaserad kunskap där 

kunskap om effekten av insatser ska bygga på professionell expertis, bästa tillgängliga 

kunskap samt situationen, erfarenheter och önskemål hos den enskilda individen samt att 

begränsad kunskap kring vissa arbetssätt ska utvecklas genom utvärdering, uppföljning samt 

omvärldsbevakning. 

Forskning har visat att det inom professioner inom folkhälsoområdet finns upplevelser av 

svårigheter i att dela kunskap om att lösa problem med andra aktörer eftersom att 

folkhälsoarbetet är komplext och utspritt mellan olika sektorer i samhället (Jennings, 

Mabery, Gibbs-Scharf & Bara, 2013). Detta styrks av Lindkvist och Lundälv (2018) som 

menar att liknande utmaningar med samverkan finns inom socialt arbete där arbetet sker 

inom ett område som präglas av många organisationer kring den enskilda individen men som 

alla har olika perspektiv, regler och ekonomiska förutsättningar. Korazim-Kὅrösy, Mizrahi, 

Bayne- Smith & Garcia (2014) lyfter fram vilka möjligheter en fungerande samverkan kan 

innebära och belyser att den kan bidra med ett bredare perspektiv på fenomen vilket kan 

gynna både individen och samhället. Enligt Whiteside och Whiteside (2004) behövs 

samhällsövergripande perspektiv för att hitta strategier för såväl välfungerande 

folkhälsoarbete som socialt arbete.  

Det finns bristfälligt med modeller som beskriver samverkan. En av dessa är dock Resource 

Dependence Institutional Cooperation-modellen (RDIC) (Se figur 1) som utvecklades utifrån 

fyra teorier: network theory, organizational behavior theory, resource dependence theory och 

new institutional theory. Syftet med att utveckla modellen var enligt de Rijk, van Raak och 

van der Made (2007) att bättre förstå samverkan i folkhälsosammanhang. Modellen kan 

användas för att analysera och utvärdera samverkan och den består av tre steg för att 

genomföra analysen.  
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Figur 1: Resource Dependence Institutional Cooperation-modellen (RDIC) (omarbetad version efter 

de Rijk, van Raak & van der Made, 2007) 

Det första steget i analysen handlar om samverkan som bygger på nätverksteorins (network 

theory) definition. Nätverksteorin definierar samverkan som om och när organisationer tar 

beslut om specifika metoder att nå gemensamma mål. I den här studien definieras 

samverkan enligt nätverksteorin idé att samverkan uppstår när aktörer gör avsedda 

överenskommelser om en gemensam handling. En hög grad av samverkan utgörs av en hög 

grad och variation av överenskommelser och i vilken grad dessa överenskommelser uppfylls 

(de Rijk et al., 2007). 

Det andra steget i metoden bygger på Organizational behavior theory och att samverkan i 

högsta grad är beroende av parternas villighet att samverka samt deras möjlighet att 

samverka. Villigheten eller motivationen att samverka kan vara antingen intern eller extern. 

Om motivationen är intern kommer den från en aktör som uppmärksammat ett behov av 

samverkan för att nå ett mål. Den externa motivationen bygger på att resultatet av en 

handling kommer leda till antingen en belöning eller ett straff från en eller flera utomstående 

aktörer. Huruvida en aktör har möjlighet att samverka beror på vilka resurser som denne 

har. Resurser som möjliggör samverkan kan enligt de Rijk et al. (2007) vara tid, en fysisk 

plats där samverkan kan ske, huruvida aktörerna med lätthet kan kontakta varandra samt 

kunskaper i hur samverkan bör ske.  

Huruvida aktörer har motivation och möjlighet att samverka kan förklaras i det tredje steget i 

analysen med RDIC som bygger på Resource dependence theory och nyinstitutionell teori 

(new institutional theory). Resource dependence theory bygger på att aktörer ämnar uppnå 

mål som kräver resurser. Resurser kan vara vad som helst som aktören anser krävs för att nå 

målet, exempel på sådana är tid, finansiering och personal. Organisationer är system som 

måste tillgodose krav från medlemmar, ägare och uppdragsgivare. Kärnan i dependence 

resource teorin är att för att organisationer ska kunna leverera ett ständigt flöde av resurser 

måste de etablera relationer med utomstående aktörer för att upprätthålla flödet och då 

skapas ett beroende mellan organisationer och utomstående aktörer. Relationen mellan 

organisationer avgörs av huruvida aktörernas uppfattning gentemot varandra samt om den 
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uppfattningen anses tillräckligt positiv för att organisationerna ska närma sig varandra i ett 

ömsesidigt beroende. Det finns enligt de Rijk et al (2007) tre typer av ömsesidigt beroende. 

Det första är asymmetriskt beroende där den ena aktören sitter på mer resurser och därmed 

också större makt att genomdriva sina intressen. Det andra är ett symbiotiskt beroende där 

två aktörer behöver varandra för att nå sina egna mål och där den ena aktörens 

måluppfyllelse inte skadar eller hindrar den andres. Den tredje typen av ömsesidigt beroende 

är konkurrens och är motsatsen till samverkan.   

Enligt de Rijk et al (2007) är en del av resource dependence theory som utgör en del av steg 

tre i RDIC-modellen målsättning och måluppfyllelse. Alla aktörer har egna individuella mål 

där vissa av dem liknar dem hos andra aktörer medan andra mål är specifika och skiljer sig 

från övriga aktörers mål. Skiljaktigheterna i målsättningar kan enligt de Rijk et al (2007) leda 

till motstridigheter inom och emellan organisationer.  

De Rijk et al. (2007) beskriver institutioner som regler som formar mänskliga beteenden. 

Reglerna kan vara formella eller informella. Exempel på formella regler är lagstiftning och 

skriftliga överenskommelser. Informella regler kan vara samhälleliga normer och värderingar 

inom kulturen som omger olika professioner. Nyinstitutionell teori beskriver olika perspektiv 

på hur institutioner påverkar mänskliga beteenden. Två huvudspår inom nyinstitutionalism 

är det ekonomiska perspektivet och det sociologiska. Det ekonomiska perspektivet belyser 

hur regler kan hindra aktörers möjligheter och det sociologiska perspektivet hur regler kan 

möjliggöra för aktörer när de anses legitima och har internaliserats genom repetitiv 

tillämpning. Institutioner kan direkt påverka aktörers villighet att samverka och påverka 

graden av beroende mellan aktörer men kan också genom olika regler inom institutionen 

påverka möjligheten att samverka.  

2.4 Problemformulering 

Våld i nära relation är klassat som ett folkhälsoproblem världen över och är ett hot mot 

framför allt kvinnors mänskliga rättigheter. Ansvaret för arbetet med våld i nära relation 

ligger hos många aktörer i samhället. Eftersom att många aktörer är inblandade i arbetet med 

våld i nära relation krävs samverkan mellan dessa för att individen som är våldsutsatt eller 

våldsutövande ska få bästa möjliga hjälp utifrån deras egna behov. Komplexiteten i 

fenomenet våld i nära relation kräver att det finns en gemensam samverkande strategi för att 

komma åt problemet och regeringen har nyligen utvecklat en nationell strategi för att 

förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor där samverkan mellan alla aktörer som 

kommer i kontakt med våld i nära relation på något sätt måste samverka. Mängden forskning 

på området våld i nära relation är stor och omfattande men det råder brist på forskning kring 

samverkan i arbetet med våld i nära relation, denna brist kan tänkas ligga i relativt nya 

insikter om att samverkan är av högsta vikt för att kunna garantera att individen får den hjälp 

som denne är berättigad till. Den här studien kan bidra till att fylla kunskapsluckan i hur 

samverkan mellan olika samhällsaktörer praktiskt kan åstadkommas och fungera för att 

uppfylla den nationella strategi som finns kring arbetet med våld i nära relation.  
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3 SYFTE 

Syftet är att undersöka erfarenheter av hur samverkan fungerar i arbetet med våld i nära 

relationer inom kommunal verksamhet. 

4 METOD 

Den aktuella studien har genomförts med en kvalitativ metod eftersom att syftet med studien 

var att undersöka erfarenheter av arbetet med samverkan kring våld i nära relation. En 

kvalitativ ansats är lämplig när beskrivningar av erfarenheter, upplevelse och känslor hos 

individer, grupper eller kulturer ämnas undersökas (Holloway & Galvin, 2016). 

4.1 Urval och rekrytering av deltagare 

I kvalitativa studier är ofta urvalet målinriktat. Ett målinriktat urval är när det inte anses 

relevant för studien med slumpmässigt utvalda deltagare, de deltagare som väljs anses 

däremot relevanta för att besvara studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2018). Urvalet 

i det här fallet var en blandning av ett målinriktat urval där personer som ansågs kunna 

besvara studiens syfte valdes som deltagare till studien utifrån deras position samt ett så 

kallat nätverksurval. Ett nätverksurval (ibland även kallat snöbollsurval) är enligt Bryman 

(2018) när ett fåtal personer kontaktas som är relevanta för att besvara studiens syfte som 

sedan bidrar med ytterligare deltagare till studien. Urvalet av studiedeltagare består av 

personer som i de flesta fall har befattningar inom kommunal verksamhet. Eftersom att ett 

nätverksurval gjorts så identifierades de flesta deltagare utifrån tips från deltagare som redan 

accepterat medverkan. De första personerna som kontaktades och som var en del av det 

målinriktade urvalet var en person som var känd för den studiesansvariga genom 

gemensamma kontakter och arbetar som teamledare inom socialtjänsten med frågor om 

våld. Den personen gav sedan tips på ytterligare personer att kontakta som denne samverkar 

med kring frågor om våld i nära relation, inom kommunen där en samordnare kontaktades 

samt länsstyrelsen där en person som arbetar som utvecklingsledare mot våld kontaktades. 

En verksamhetsansvarig person från en ideell organisation som delvis arbetar med skydd av 

våldsutsatta kvinnor tillfrågades också om att ingå i studien. Resterande personer som deltog 

från socialtjänsten arbetade som socialsekreterare med frågor som rör våld i nära relation, 

våld mot särskilt utsatta grupper med olika typer av funktionsnedsättningar samt en person 

från enheten som arbetar med missbruk. 

För att få kontakt med intervjupersoner mailades en förfrågan om att delta i studien med ett 

bifogat informationsbrev (bilaga A). Intervjupersonernas adresser hittades dels på 

kommunens hemsida och sedan i rekommendationer från de intervjupersoner som redan 

accepterat deltagande. Kontakt med intervjupersonerna skedde via mejl och telefon. 
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4.1.1 Deltagare 

För studiens syfte var det relevant att deltagarna på något sätt hade arbetat eller för 

närvarande arbetar med våld i nära relation.  Alla intervjupersoner arbetar inom en kommun 

i Mellansverige. Sju av intervjupersonerna var kvinnor och en var man. Åldrarna varierade 

från 26-65 år och alla intervjupersoner hade olika roller i arbetet med våld i nära relation. 

Fem av intervjupersonerna arbetade på olika befattningar inom socialtjänsten, en person 

arbetade inom en ideell organisation, en på länsstyrelsen och en som samordnare inom 

kommunen. Utöver de som samtyckt till en intervju tillfrågades ett antal personer som 

tackade nej till deltagande på grund av tidsbrist.  

4.2 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att en intervjuguide följs men som lämnar utrymme för följdfrågor (Kvale 

& Brinkman, 2014). Intervjuerna följer en förutbestämd intervjuguide i alla intervjuer men 

rymmer större möjlighet att styra samtalet med specifika frågor för varje enskild 

intervjusituation (Bryman, 2018). Innan intervjuerna genomfördes testades frågorna och 

ljudkvalitén i förhand genom att spela in en privat konversation på enheten som användes för 

att spela in intervjuerna. Testinspelningen gjordes i en miljö med mycket bakgrundsljud och 

ansågs fungera bra. För att underlätta för intervjupersonerna hölls intervjuerna på respektive 

intervjupersons arbetsplats. Intervjuguiden innehöll ca 15 frågor med tillhörande följdfrågor. 

Intervjuguiden (bilaga B) följdes så gott det gick trots att intervjupersonerna i vissa fall tog 

upp något som tillhörde en fråga som ännu inte ställts och i andra fall ombads 

intervjupersonen att utveckla sitt svar något. Intervjuerna spelades in med funktionen 

röstmemon på en privat iPad. Längden på intervjuerna varade mellan 30 och 35 minuter. 

Varje intervjutillfälle transkriberades direkt efter intervjutillfället. De transkriberade 

materialet resulterade i totalt 46 sidor text med enkelt radavstånd i typsnittet Georgia storlek 

12.  

4.3 Analys 

Datainsamlingen skedde genom individuella semistrukturerade intervjuer som sedan 

analyserats induktivt. Elo och Kyngäs (2007) beskriver det induktiva synsättet som en 

process från det specifika till det generella genom att vissa detaljerade fenomen observeras 

för att sedan bidra till en större helhet eller ett generellt påstående. För att analysera 

materialet genomfördes en kvalitativ manifest innehållsanalys. Den kvalitativa 

innehållsanalysen fokuserar på tolkning av texter. En manifest innehållsanalys är enligt 

Graneheim och Lundman (2004) en typ av analys där de synliga och uppenbara 

komponenterna i en text behandlas till skillnad från en latent analys där den underliggande 

meningen med en text behandlas. En induktiv innehållsanalys innebär att teorin 

framkommer efter observationen, i det här fallet när intervjuerna genomförts och analyserats 

(Holloway & Galvin, 2016). Enligt Elo och Kyngäs (2007) 
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När de åtta intervjuer som ligger till grund för resultatet genomförts transkriberades det 

inspelade materialet. Att transkribera innebär att skriva ut ett inspelat material ordagrant, 

det vill säga att omvandla tal till skrift (Kvale & Brinkman, 2014).  Tydliga och långa pauser 

markerades i transkriberingen med en parentes innehållande tre punkter i (…). 

Analysprocessen som genomförts ligger delvis i linje med Graneheim och Lundmans (2004) 

förslag på processbeskrivning.  Utifrån studiens syfte identifierades meningsbärande enheter 

i texten som ansågs besvara syftet med studien. En meningsbärande enhet är en del av 

analysenheten, det vill säga den text som ligger till grund för analysen och i detta fall är de 

transkriberade intervjuerna, och som består av ord, meningar eller stycken som 

innehållsmässigt hör ihop.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är steget efter att plocka ut meningsbärande enheter 

att kondensera dem. Kondensering innebär att meningsbärande enheterna blir kortare och 

lättare att hantera inför kodningen. I det här fallet gjordes ingen kondensering då koderna 

gjordes direkt utifrån de meningsbärande enheterna. Detta gjordes för att koderna sattes 

direkt när de meningsbärande enheterna plockades ut ur det transkriberade materialet. En 

kod på en meningsbärande enhet beskriver innehållet i den och ger den en högre 

abstraktionsnivå. Koderna delades sedan in i underkategorier utifrån vilka koder som ansågs 

relatera till varandra innehållsmässigt. Underkategorierna delades sedan in tre övergripande 

kategorier som utgör resultatet. 

När de meningsbärande enheterna kodats delades de koder som innehållsmässigt liknade 

varandra in i 11 underkategorier. Till exempel ansågs koderna Rutiner och metoder, 

Utbildningar, Tidsbrist och Brist på resurser relatera till varandra och bildade 

underkategorin Medel. Koderna Nära tillgång, Fysisk närhet och Gemensam enhet bildade 

underkategorin Närhet, exempel visas i Tabell 1. När delar av de meningsbärande enheterna 

klippts bort för att få mer lätthanterliga citat att presentera i resultatet har detta markerats 

med klamrar innehållande tre punkter […]. 
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Tabell 1: Exempel på meningsbärande enhet, kod, underkategori och kategori 

Meningsbärande enhet Kod Underkategori Kategori 

 

[…] i skolorna behöver man 

jobba jättemycket med att 

vara på alerten och tidigt se de 

här tendenserna och, eh, se 

barn som kan riskera att fara 

illa och anmäla det till 

socialtjänsten då (Ip1) 

 

 

Se tendenser 

tidigt 

 

 

Upptäcka 

våld/Slussa vidare 

 

Samverkan är 

avgörande 

 

Jag tror ju ändå att har man 

nära tillgång till varandra så 

är det lättare att samverka än 

när det är uppdelat i olika 

funktioner och man sitter i sin 

bubbla eller vad man ska säga 

och jobbar på med sitt. (Ip7) 

 

 

Nära tillgång 

 

Närhet 

 

Förutsättningar för 

en god samverkan 

 

4.4 Etik  

I den här studien har informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet tillgodosetts. De fyra etiska principerna följer Brymans (2018) anvisningar. 

 Informationskravet innebär att deltagare informeras om syftet med studien. I denna 

studie uppfylls informationskravet genom att syftet med studien, metod samt 

information om hur resultatet skulle redovisas meddelades till deltagarna i förväg 

genom informationsbrevet samt muntligt vid intervjutillfället.  

 För att uppfylla samtyckeskravet ska deltagarna själva ha befogenhet att bestämma 

över sitt deltagande i studien. Kravet uppfylldes dels genom att deltagarna i aktuell 

studie gavs information om att det var frivilligt att delta och att de när som helst 

kunde avbryta sin medverkan i studien utan motivering. Samtycket uppfylldes genom 

att deltagande godkände sin medverkan efter att ha meddelats om att de när som 

helst kunde avbryta intervjun och sin medverkan i studien.  
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 Konfidentialitetskravet innebär att deltagandet sker så gott som anonymt och att 

ingen deltagares identitet ska kunna avslöjas efter intervjun. Materialet som samlats 

in ska bevaras så att ingen obehörig kan komma över det. Konfidentialitetskravet 

uppfylldes i denna studie genom att varje intervjuperson (IP) fick en kod som ersatte 

deras namn, exempelvis IP1, IP2. Både funktionen röstmemon och det transkriberade 

materialet förvarades på enheter med lösenordsskydd. 

 Nyttjandekravet innebär att det material som samlats in endast får användas för den 

aktuella studiens ändamål. I informationsbrevet samt muntligt tydliggjordes det för 

deltagarna att det insamlade materialet endast skulle användas till det examensarbete 

de godkänt sitt deltagande i.  

4.5 Kvalitetskriterier 

Kvalitetssäkringen av denna studie gjordes med tillförlitlighet som kriterium. Tillförlitlighet 

rymmer begreppen trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004) 

samt möjlighet att konfirmera (Holloway & Galvin, 2016) 

Trovärdighet kan enligt Granheim och Lundman (2004) påvisas genom att redovisa 

relevanta utdrag och citat från det insamlade materialet samt genom noggrannheten i 

beskrivningarna av perspektiv, metod och slutsatser. Att rätt metod för studiens syfte 

används och att en tillräcklig mängd data samlas in för att nå en mättnad i analysen anses 

också relevant för att stärka trovärdigheten. Mättnad innebär i detta sammanhang att temat 

som undersöks anses uttömt efter ett visst antal datainsamlingstillfällen och har en tydlig 

koppling till antalet deltagare i studien (Bryman, 2018). 

 Vidare menar Graneheim och Lundman (2004) att en kritisk del i att uppnå trovärdighet är 

att välja de mest relevanta meningsbärande enheterna till analysen där för stora 

meningsenheter kan vara svårhanterliga i analysen då de kan rymma flera olika meningar 

medan för korta meningar kan verka fragmentariska. Trovärdigheten kan stärkas ytterligare 

genom att redovisa exempel på likheter och skillnader mellan kategorierna som framkommit 

av analysen (Graneheim & Lundman, 2004). I det här fallet har kvalitetskriteriet trovärdighet 

beaktas genom att samtliga delar i studieprocessen noga redovisats samt att 

intervjupersonerna valts utifrån sin kompetens i ämnet och därmed kunnat bidra med en 

mättnad i datainsamlingen. De meningsbärande enheter som plockats ut ur det 

transkriberade materialet anses besvara syftet men studien och höjer därmed också 

trovärdigheten på den.  

Enligt Graneheim och Lundman (2014) handlar pålitlighet om studiens stabilitet över tid och 

genom olika förhållanden och kan påvisas genom att undersöka om resultatet kan upprepas 

om studien replikerades med samma eller liknande deltagare och kontext. Pålitlighet handlar 

enligt Graneheim och Lundman (2004) om i vilket utsträckning data förändras över tid samt 

hur resultatet av studien påverkas av olika beslut den studiesansvarige tar under 

analysprocessen. Eftersom att datainsamlingen i kvalitativa studier inte sällan sker under en 

längre tid finns en risk för bristande överensstämmelse i intervjusituationerna och det 
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insamlade materialet, det är därför av stor vikt att processen beskrivs väl. I det här fallet 

påvisas pålitlighet genom att hela studiesprocessen är utförligt beskriven, att intervjuerna 

transkriberats för att spegla ordagrant vad intervjupersonerna sagt samt att de citat som 

presenteras i resultatet kommer från det insamlade materialet.  

Ett ytterligare sätt att påvisa tillförlitligheten i studier är att redogöra för ett resultats 

överförbarhet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) handlar överförbarhet i kvalitativa 

studier om i vilken grad resultatet kan överföras till eller är applicerbara på andra kontexter 

och grupper. För att försöka garantera överförbarheten kan kontexten, urval, deltagare samt 

analysprocessen beskrivas noggrant för att kunna garantera att liknande resultat skulle 

uppkomma om studien replikerades. I det här fallet beaktas överförbarheten i en så noga 

beskrivning av urvalet som möjligt utan att riskera att röja kravet på konfidentialitet. Något 

som också höjer graden av överförbarhet är att intervjuguiden bifogats studien vilket höjer 

möjligheten att replikera studien. 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att resultatet av en studie inte ska ha påverkats 

för mycket av egna intressen och handlar därmed om att påvisa objektivitet (Holloway & 

Galvin, 2016).  
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5 RESULTAT 

Analysen av de åtta intervjuer som genomförts genererade tre kategorier. Rubrikerna 

resultatet motsvarar kategorierna och för att ge tyngd åt resultatet presenteras illustrativa 

citat som avser stärka dess trovärdighet. Kategorierna som utgör resultatet är Samverkan är 

avgörande, Förutsättningar för en god samverkan samt Utmaningar med samverkan. 

Resultatets kategorier och tillhörande underkategorier sammanfattas i Tabell 2. 

Tabell 2: Kategorier och underkategorier som utgör resultatet 

Samverkan är avgörande Förutsättningar för god 
samverkan  

Utmaningar med 
samverkan  
 

Komplex fråga Resurser Olika funktioner 

Gemensam lösning Närhet till varandra Otydligt ansvar 

Samverkan på strategisk nivå Kunskap Olika perspektiv 

Individfokus  Hård sekretess 

 

5.1 Samverkan är avgörande i arbetet med våld i nära relation 

Att våld i nära relation är en komplex fråga, att det kräver en gemensam lösning, att det finns 

riktlinjer för samverkan på strategisk nivå samt att behålla ett individfokus är 

underkategorier som bildat kategorin samverkan är avgörande i arbetet med våld i nära 

relation. 

Intervjupersonerna delar uppfattningen att våld i nära relation är en komplex fråga där 

utsattheten kring den våldsutsatta ofta är mångfacetterad och kräver insatser från ett flertal 

aktörer, vilket upplevs som både en möjlighet och en svårighet. En gemensam upplevelse av 

att ingen ensam aktör sitter på svaret i frågan om våld i nära relation och att det måste finnas 

en gemensam lösning på problemet finns hos alla intervjupersoner.  

[…] möjligheterna är att vi är medvetna om att vi har ett problem. Svårigheterna är, tycker jag, 

att frågan är väldigt komplex och kräver väldigt många aktörers samlade samverkan så att 

säga, och samverkan är många gånger svårare än man tror (IP1).  

Att beslut om att samverkan ska ske från en strategisk nivå anses vara grunden för ett 

fungerande arbete. Syftet är att arbeta utefter en nationell strategi och en regional 

handlingsplan där länsstyrelsen har ett stort ansvar med skallkrav från regeringen att initiera 

samverkan. Utifrån det har även verksamheterna inom kommunerna ett ansvar att träffas 

och arbeta utifrån det som länsstyrelsen initierat gällande samverkan och på så sätt sker 

samverkan i alla nivåer i samhället.  

Flera intervjupersoner hänvisar till att samverkan mellan aktörer måste ske för individens 

skull. Samverkan anses avgörande för att kunna garantera att individen som är våldsutsatt 



16 

eller utövar våld får rätt stöd och den hjälp som hen är berättigad till. Om samverkan inte 

sker kan individen behöva söka hjälp hos många instanser vilket kan leda till att hen måste 

upprepa sin situation för många olika personer med olika befattningar och processen blir då 

både ineffektiv och tidskrävande. Ett återkommande tema som nämns av intervjupersonerna 

är vikten av att behålla ett individfokus och att samverkan alltid ska ske för individens bästa. 

Ett sätt att samordna insatser kring en individ är genom en så kallad samordnad individuell 

planering (sip) som ofta initierats av myndighetsutövare inom socialtjänsten och har vuxit 

fram ur insikten att ansvarsfrågan har varit otydlig och att fokus därmed inte varit tillräckligt 

stort på den utsatta individen.  

[…] med klientens samtycke så kan man kalla till en samordnad individuell planering där vi 

träffar regionen, alltså om det är psykiatrin eller somatiken, de som finns kring patienten för 

att planera, samordna insatserna (IP2) 

5.2 Förutsättningar för en god samverkan 

Intervjupersonerna vittnar om ett antal faktorer som ger förutsättningar för en god, 

fungerande samverkan. Underkategorierna som abstraherades till kategorin förutsättningar 

för en god samverkan är resurser, närhet till varandra och kunskap.  

Intervjupersonerna lyfter fram olika resurser som en förutsättning för att samverkan ska bli 

till samt att bristen på dessa hindrar en god samverkan. Exempel på resurser som 

återkommer som viktiga under intervjuerna är tid, kunskap, rutiner, personal, utbildningar 

och ekonomiska medel. En återkommande faktor gällande resurser är att de för närvarande 

inte upplevs vara tillräckliga för en god samverkan.  

Något som återkommer i intervjuerna är en känsla av att arbetet med våld i nära relation inte 

har hängt med utvecklingen som har skett och därför är samverkan svår att få till. 

Utvecklingen som intervjupersonerna hänvisat till ligger dels i att regeringen genom 

socialstyrelsen har initierat att verksamheter som kommer i kontakt med människor som av 

någon anledning söker hjälp och stöd ska frågas om våldsutsatthet och våldsutövande genom 

olika bedömningsinstrument, vilket enligt intervjupersonerna har ökat ärendemängden då de 

blivit bättre på att upptäcka våld. Huruvida fallen av våld i nära relation ökar eller om fler 

söker hjälp är däremot inte klarlagt. Den ökade ärendemängden har ställt nya krav på de som 

arbetar med våld i nära relation vilket också har lett till en känsla av att resurserna inte 

räcker till. 

Ärendemängden ökar både här och på myndighetssidan. Så att det blir fler och fler som söker 

hjälp. Så utifrån det så tänker jag att vi har inte tillräckligt med resurser, vi har ju kö idag till 

exempel, för att komma hit. Det hade vi inte för ett par år sedan (IP7) 

För att hänga med i utvecklingen krävs en gemensam lösning och där lyfts utbyten av 

kunskaper och kompetenser mellan intervjupersonerna som en avgörande del av samverkan. 

Utbytet kan både ske inom verksamheter och mellan olika organisationer och myndigheter. 

Kunskap och medvetenhet om andra aktörer, det vill säga de organisationer som arbetar med 
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våld och därmed kan vara samverkanspartners lyfts också som viktig för att samverkan ska 

kunna ske. Intervjupersonerna lyfter fram också vikten av att kunskaper inte får stanna i 

olika former av samverkansgrupper utan att det är av stor vikt att den kommer tillbaka in i 

den egna organisationen och att det sker ett utbyte av kunskap och ett informationsflöde 

mellan och inom organisationer. En intervjuperson som arbetar på regionalt beslutande nivå 

lyfter fram nya strömmingar kring intresset för att motverka våld i nära relation som en god 

förutsättning för kunskapsspridning och lyfter fram vikten av evidensbaserad kunskap.  

Så här har vi ju väldigt stora möjligheter att påverka med just den kunskap som vi har, när det 

gäller jämställdhet och mäns våld mot kvinnor så finns det ju stora strömningar, det har hänt 

väldigt mycket på området och så vidare så här har vi ju väldigt stor möjlighet att föra vidare 

det som vi tänker om, det som är evidensbaserat och så vidare (IP3)  

Enligt intervjupersonerna handlar samverkan kring våld i nära relation mycket om att ha 

möjligheten att hänvisa den våldsutsatta eller våldsutövande vidare samt kunskapen om till 

vilken aktör individen ska hänvisas till när våldet väl har uppdagats. Att det finns 

handlingsplaner för hur de som upptäcker våld ska hänvisa individen vidare till rätt 

verksamhet anses som en del i det förebyggande arbetet mot våld i nära relation. Att 

implementera bedömningsinstrument för att upptäcka våld kräver alltså en god samverkan 

mellan aktörer för att individen inte ska bollas runt mellan verksamheter eller att arbetet 

avstannar helt, detta ställer också krav på tydliga rutiner som förutsättning för god 

samverkan. 

Jag tänker tydliga rutiner för samverkan. Då finns det ändå en grund att stå på. Sen kommer 

det inte att fungera i alla fall, ibland måste man liksom freestyla lite. Men om det finns en 

tydlig grund att stå på så kan man utgå från den. Att det här och det här ska i alla fall hända för 

klientens skull, inte får våran skull (IP5) 

Gemensamt för alla intervjupersoner är att de alla lyfter fram närhet som en god 

förutsättning för samverkan. Närheten definieras oftast som fysisk där vikten av att sitta i 

samma byggnad lyfts fram som något som skulle underlätta samverkan. Den fysiska närheten 

är framför allt viktig för de med befattningar inom socialtjänsten som är i kontakt med 

individer som är aktuella på flera enheter inom socialtjänsten samtidigt. Flera 

intervjupersoner uttrycker en önskan om en gemensam enhet för alla som arbetar med våld i 

nära relation för att samverkan inte ska behöva ta så lång tid. Närheten uttrycks också som 

vikten av att förstå varandra mellan organisationer och i och emellan myndigheter, en 

intervjuperson uttrycker det som vikten av att tala samma språk för att underlätta 

samverkan.   

Alltså det är ju det att jag tycker att det, det funkar väl ganska bra, men det bästa vore väl om 

alla satt i samma hus på något vis […] då blir det säkert lite enklare och går säkert snabbare att 

samverka och kunna prata ihop sig till exempel med vir [våld i nära relations-teamet] eller 

någon annan del av socialtjänsten (IP4) 
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5.3 Utmaningar med samverkan 

Att de som arbetar med våld i nära relation har olika funktioner i samverkansarbetet, att 

ansvarsfördelningen är otydlig, att alla har olika perspektiv på våld samt att det finns en hård 

sekretess kring individen som är våldsutsatt är olika utmaningar som finns för att få till 

samverkan. 

Intervjupersonerna beskriver att de har olika funktioner i samverkansarbetet och att det i och 

med funktionsvariationen finns en viss otydlighet i vem som egentligen initierar samverkan. 

Otydligheten ligger i att ett flertal intervjupersoner menar att deras egen organisation har 

initierat samverkan, trots att de representerar olika organisationer. Ett flertal 

intervjupersoner hänvisar till mer strategiska initiativ till samverkan medan de som arbetar 

på någon befattning inom socialtjänsten anser sig ha en betydande roll i initieringen av 

samverkan när det handlar om individfokus. Ju närmare individen samverkan sker desto mer 

tenderar den att omfatta intern samverkan.  

Det är ju oftast vi som gör det utifrån att vi som jag sa står med det yttersta ansvaret och aldrig 

kan släppa, och behöver hjälpa de här människorna så behöver vi ofta initiera samverkan, för 

vi kan inte hjälpa dem själva. Vi står för en del, vi står för skydd och vi står för stöd men vi har 

ju ingen sjukvård, inga terapeuter, vi har inga behandlingar på det viset så att det blir ofta vi 

som initierar, mm, och det gör vi på olika nivåer (IP2). 

Intervjupersonerna menar att våld i nära relation är ett mångfacetterat område som kräver 

en gemensam lösning mellan ett flertal olika aktörer och därmed också en fungerande 

samverkan mellan dessa. Utmaningen ligger dels i att arbetet lätt avstannar och inte når 

andra aktörer som arbetar mot samma mål utan i bästa fall stannar inom den egna 

organisationen, i och med detta finns en utmaning i att aktörer som arbetar med våld i nära 

relation inte utnyttjar varandra kompetens tillräckligt och arbetar i stuprör inom den egna 

verksamheten 

En utmaning med att samverka enligt intervjupersonerna är otydligheten kring vem som äger 

det egentliga ansvaret för arbetet med våld i nära relation. Ansvaret anses ligga både på 

strategisk nivå men också hos myndigheter som socialtjänsten, lokala organisationer samt 

hos civilsamhället. En ytterligare utmaning är att intervjupersonerna hänvisar till olika typer 

av samverkan på olika samhällsnivåer samt inom och mellan organisationer. 

Intervjupersonerna lyfter fram också att det råder otydligheter i vem som ansvarar för att 

samverkan ska ske mellan aktörer. 

En utmaning som anses finnas i att få till en samverkan är att aktörer som arbetar med våld i 

nära relation har olika erfarenheter av problemet samt ser på våld i nära relation från olika 

perspektiv. Olikheterna kan ligga i att kunskapstraditionen kring våld i nära relation skiljer 

sig mellan olika aktörer vilket skapar hinder i att mötas kring en gemensam fråga och där 

olikheterna leder till att fokus tas från den våldsutsatta individen istället för att arbeta mot ett 

gemensamt mål. 

Vi som jobbar med det här dagligen skulle jag vilja påstå har en djup och bred kunskap om 

våld, våldets mekanismer och hur det är att leva med i en våldsrelation vilket ju andra inte har 
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på samma sätt som jobbar bredare och med andra områden också. Så att då kan det bli svårt 

ibland att samverka för att vi kanske har olika glasögon på oss, olika uppfattning om 

situationen så (IP7) 

Vidare menar flera intervjupersoner som arbetar nära individen att det är viktigt för den 

våldsutsatta individen att samverkan sker och att komplexiteten i arbetet med våld i nära 

relation och de skilda erfarenheterna inte får drabba individen negativt. Att olika aktörer har 

skilda riktlinjer för sitt arbete kan ytterligare frånta fokus från den våldsutsatta eller den 

våldsutövande individen. Istället för att handla om att hitta en gemensam lösning som 

gynnar individen genom samverkan leder skilda riktlinjer till konflikter och 

samarbetssvårigheter. 

[…] så under vägens gång så övergår det till att handla om konflikter och samarbetssvårigheter 

och där just begreppet våld, våld i nära relation, det finns inte och det liksom försvinner (IP7) 

Ett flertal intervjupersoner lyfter fram lagstiftning om tystnadsplikt och hård sekretess som 

både ett hinder i samverkansarbetet och ett behövligt skydd för individen och uttrycker en 

önskan om att se över lagsstiftning för att sekretessen inte ska bli ett hinder i att kunna ge 

rätt stöd till klienten. Hindret ligger främst i att verksamheten inte får lämna någon 

information till andra externa verksamheter vilket försvårar samverkan mellan 

organisationer. För att kunna samverkan krävs ofta att individen samtycker till att personlig 

information lämnas ut, något som de inte alltid gör eftersom att ofta handlar om känslig 

information som för individen kan vara svår att dela med sig av.  

Vi får ju i princip inte lämna någon information om inte personen samtycker till det. Men det 

ställer också till det, så att man skulle behöva se över lagstiftning också (IP2) 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

I den här studien har en kvalitativ ansats använts. Syftet i den här studien var att undersöka 

erfarenheter av samverkan kring våld i nära relation vilket innebär att den kvalitativa 

metoden lämpar sig väl att användas då den enligt Holloway och Galvin (2016) används för 

att undersöka upplevelser och erfarenheter. En kvantitativ metod hade inte passat för att 

besvara studiens syfte då den används för att samla in kvantifierbara data (Bryman, 2018).  

En återkommande kritik mot den kvalitativa forskningen är frågan om subjektivitet, alltså 

om ett personligt intresse påverkat resultatet av studien (Bryman, 2018). I den här studien 

har ett så objektivt förhållningsätt som möjligt applicerats genom hela studiesprocessen, 

detta genom att det är intervjupersonernas erfarenheter som utgör resultatet samt att 

tidigare forskning och redan befintlig litteratur kring ämnet våld i nära relation och 

samverkan utgör grunden för bakgrund, metod samt diskussion.  

6.1.1 Diskussion om urval 

Datainsamlingen i denna studie genomfördes via ett nätverksurval vilket innebär att urvalet 

baseras på förslag från personer som redan godkänt deltagande i studien samt ett målstyrt 

urval där personer som anses relevanta för att besvara studiens syfte tillfrågas om deltagande 

(Polit & Beck, 2017). Nätverksurvalet ansågs lämpligt att använda för att nå personer som så 

renodlat som möjligt arbetar med våld i nära relation på något sätt samt utifrån insikten i 

studiens inledning att det fanns svårigheter i att komma i kontakt med intervjupersoner som 

arbetar med våld i nära relation. Det målinriktade urvalet användes som ett komplement till 

nätverksurvalet för att bredda urvalet och nå ytterligare intervjupersoner relevanta för att 

besvara studiens syfte.  

Enligt Polit och Beck (2014) är en svaghet med nätverksurval att urvalet riskerar att bli 

begränsat till en snäv grupp professionella samt att kvalitén på de som rekommenderas kan 

påverkas av den ursprungliga kontaktpersonens tillit till och vilja att samarbeta med den 

studiesansvarige.  

Ett fåtal personer som kontaktades nekade till deltagande i studien utan vidare motivering. 

Dessa aktörer kom från Polismyndigheten, Stadsmissionen och från Förebyggarcentrum 

inom kommunen. Hade dessa personer deltagit i studien hade det möjligen gett ett bredare 

perspektiv med fler inblandade aktörer och eventuellt ett annorlunda resultat då de kan haft 

andra erfarenheter av samverkansarbete. Urvalet visade sig dock vara positivt för studien då 

datainsamlingen ledde till ett brett material om erfarenheter av samverkan i arbete med våld 

i nära relation. Intervjupersonerna hade alla skilda erfarenheter av arbetet med samverkan 

och alla intervjupersoner hade olika befattningar, trots att en stor del av intervjupersonerna 

arbetade inom socialtjänsten.  
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6.1.2 Diskussion om datainsamling 

Datainsamlingarna skedde på intervjupersonernas egna arbetsplatser vilket anses vara en 

styrka då det innebär en trygghet för dem. Intervjusituationerna var genomgående ostörda 

och de ägde alla rum i avskilda rum. Alla intervjupersonerna godkände att intervjuerna 

spelades in. Att spela in intervjuerna möjliggjorde för den studiesansvarige att delta i 

samtalet på ett mer avslappnat sätt. 

Som datainsamlingsmetod genomfördes semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer används om det finns en lista på ämnen eller frågor som behöver frågas för att 

besvara studiens syfte. För att se till att alla relevanta frågor ställs används en intervjuguide 

som stöd. Syftet med den semistrukturerade intervjun är att få intervjupersonen att fritt 

prata om ämnena och frågeområdena i intervjuguiden genom uppmuntran från den 

intervjuande (Polit & Beck, 2017). För att säkerställa att intervjuguiden fungerar kan det vara 

lämpligt att genomföra en pilotintervju (Bryman, 2018). I det här fallet genomfördes ingen 

sådan utan intervjufrågorna granskades av en utomstående person som gav kommentarer på 

förbättringar och intervjuguiden modifierades något därefter. Under intervjuernas gång blev 

det vid några tillfällen aktuellt för den studiesansvarige att ställa följdfrågor då 

intervjupersonerna inte givit tillräckligt uttömmande svar på frågorna eller t0lkat dem 

felaktigt, detta skulle kunna tyda på att vissa intervjufrågor hade kunnat omformuleras för att 

tydliggöras något. Dock anses följdfrågorna som ställdes ha genererat tillräckligt fullständiga 

svar och intervjuguiden anses ha genererat en relevant insamlad data.  

En nackdel med semistrukturerade intervjuer är att vissa väsentliga frågor inte ställs då 

intervjuaren ämnar hålla sig till intervjuguiden (Kvale & Brinkman, 2014). I fallet med den 

här studien anses inte den semistrukturerade intervjuguiden ha varit något hinder för 

kvaliteten på datainsamlingen då svaren från intervjupersonerna anses vara relevanta för att 

besvara studiens syfte.  

En ytterligare svaghet med intervjuer enligt Bryman (2018) är att intervjupersonerna kan 

svara på ett sådant vis som de tror att den som intervjuar vill ha svar på, detta kallas för 

intervjuareffekten. I fallet med den här studien kan intervjuareffekten mildrats något genom 

att intervjuguiden inte visats för intervjupersonerna i förhand samt att studiesansvarig höll 

sig till intervjuguiden och därmed inte lät sina egna tankar och åsikter påverka 

intervjupersonernas svar.  

6.1.3 Diskussion om analys 

Den kvalitativa innehållsanalysen är enligt Polit & Beck (2014) när berättande data 

analyseras för att identifiera utmärkande teman och mönster inom dem. En fördel som 

Bryman (2018) lyfter fram angående analysen är att transkriberingen av det narrativa 

materialet sker så snart som möjligt inpå intervjun då minnena från intervjusituationen är 

färsk (Bryman, 2018). I det här fallet har en manifest innehållsanalys gjort vilket innebär att 

det uppenbara innehållet i transkriberingarna har analyserats (Graneheim & Lundman 

2004). En eventuell risk som Graneheim och Lundman (2004) lyfter fram gällande en 

manifest innehållsanalys är att analysen blir för textbunden och att den studiesansvarige inte 
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tar hänsyn till faktorer som kan påverka innebörden i en text, så som kroppsspråk och 

tonfall. I det här fallet ansågs ändå en manifest innehållsanalys lämpa sig bäst då den latenta 

innehållsanalysen rymmer en större risk för feltolkningar eftersom att det då är 

underliggande meningar som söks genom analysen. I en manifest innehållsanalys fokuseras 

det på att analysera det textnära och uppenbara (Graneheim & Lundman, 2004). En 

ytterligare fördel med innehållsanalys är enligt Elo och Kyngäs (2008) att den 

analysmetoden lämpar sig särskilt väl om den tidigare forskningen inom områden som 

studeras är begränsad.  

Analysen har till stor del följt Graneheim och Lundmans (2004) processbeskrivning utöver 

att det inte detta fall inte gjorts någon kondensering av de meningsbärande enheterna innan 

dessa kodades och kategoriserades. Detta kan dels tänkas tyda på en tydlighet i de 

meningsbärande enheterna och att de besvarade syftet i så stor mån att koden kunde sättas 

direkt på meningen. Om det hade funnits svårigheter i att plocka ut meningsbärande enheter 

ur materialet hade det ansetts vara en svaghet att inte kondensera då kondenseringen enligt 

Graneheim och Lundman (2004) ämnar göra dem mer lätthanterliga i analysen. Valet att 

inte helt följa en processbeskrivning av hur en innehållsanalys bör gå till stärks också av Elo 

och Kyngäs (2008) som menar att det egentligen inte finns ett rätt sätt att genomföra en 

innehållsanalys och att den studiesansvarige måste anpassa sin analys efter de hinder som 

kan tänkas dyka upp. Detta ställer förvisso höga krav på att den som genomför analysen 

besitter tillräckliga färdigheter och analytisk förmåga för att genomföra en god analys. En 

ytterligare fördel men innehållsanalysen enligt Elo och Kyngäs (2008) är att den är 

kontextkänslig. Detta kan tänkas vara en nackdel i frågan om överförbarhet men kan ses som 

en fördel i fallet med denna studie då den ämnar undersöka erfarenheter av samverkan i en 

bred kontext.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan kategorisering av koder vara svårt när 

människor pratar om upplevelser och erfarenheter eftersom de kan vara sammanflätade och 

nudda fler kategorier samtidigt. Detta styrks av Elo och Kyngäs (2008) som menar att 

narrativt material generellt inte är linjärt och att de meningsbärande enheterna som plockas 

ut ur det transkriberade materialet kan innehålla element som kan relateras till flera olika 

kategorier, med detta i åtanke har ändå de meningsbärande enheter som utgjort grunden för 

resultatet en relevant koppling till studien syfte.  

6.1.4 Etikdiskussion 

I studien har de etiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 

samt konfidentialitetskravet beaktats och det har inte uppkommit några etiska dilemman 

under studiens gång. Intervjupersonerna informerades om studies syfte i ett missivbrev som 

mejlades dem samtidigt som de förfrågades att delta, vilket uppfyller informationskravet. 

Under intervjutillfället informerades intervjupersonerna om att deltagandet var frivilligt och 

att ner närhelst kunde avbryta deltagandet utan motivering och alla intervjupersoner gav ett 

muntligt samtycke innan intervjun startade, vilket ligger i linje med kraven för samtycke. 

Intervjupersonerna informerades om att det insamlade materialet endast skulle användas till 

den aktuella studien i enlighet med nyttjandekravet. Materialet som spelats in samt uppgifter 
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om intervjupersonerna har hanterats konfidentiellt i så stor mån det har varit möjligt i ett 

nätverksurval.  

De etiska överväganden som gjort under studiens gång angående konfidentialitet handlar 

främst om att ett nätverksurval gjorts. Förslag på ytterligare personer att kontakta för 

deltagande i studien har skett löpande under datainsamlingens gång av ett flertal 

intervjupersoner, dock har inte alla förslag lett till någon intervju. Nätverksurvalet innebär 

att intervjupersonerna själva tipsat om ytterligare personer att kontakta vilket innebär att 

konfidentialiteten kring vilka som deltagit inte kan garanteras. Däremot höjs 

konfidentialiteten genom att citaten som presenteras i resultatet inte kan kopplas till en 

specifik intervjuperson då dessa kodats. När urvalet beskrivs så nämns inte heller specifika 

tjänster eller arbetssituationer vilket också anses viktigt för att kunna garantera 

konfidentialitet.   

6.1.5 Diskussion om kvalitet 

I den här studien har tillförlitlighet används som kriterium för att påvisa kvalitet. 

Tillförlitlighet kan bevisas genom att påvisa trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet 

(Graneheim & Lundman, 2004) samt möjlighet att styrka och konfirmera (Holloway & 

Galvin, 2016) 

Trovärdigheten anses stärkt i denna studie för att en noggrann innehållsanalys genomförts 

samt att de citat som redovisas från intervjupersonerna är relevanta och anses besvara 

studiens syfte. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en stor variation gällande ålder, 

kön och position positivt för datainsamlingen då det kan innebära en bred variation och olika 

perspektiv av fenomenet som undersöks. I det här fallet hade hälften av intervjupersonerna 

befattningar inom socialtjänsten vilket kan tyda på en viss likformighet i urvalet, dock hade 

alla intervjupersoner olika erfarenheter vilket gav ett breddat perspektiv, detta 

kompletterades också med intervjupersoner med helt skilda arbetsuppgifter inom andra 

organisationer vilket anses stärka trovärdigheten i urvalet. De personer som inte hade 

befattningar inom socialtjänsten arbetade inom en ideell organisation, på länsstyrelsen samt 

inom kommunen i en samordnande tjänst. Graneheim och Lundman (2004) menar också att 

trovärdigheten delvis är beroende på mängden data som samlats in, mängden data som är 

nödvändigt för att besvara en forskningsfråga på ett trovärdigt sätt beror på komplexiteten i 

det fenomen som studeras samt vilken kvalitet det insamlade materialet har. I den här 

studien genomfördes åtta intervjuer vilket anses tillräckligt för att få en bredd i olika 

erfarenheter av arbete med samverkan i våld i nära relation. Enligt Bryman (2018) handlar 

mättnad om att uppnå en känsla av att temat som undersöks är uttömt och tillräckligt 

varierat för att kunna dra slutsatser om det. I det här fallet gjordes åtta intervjuer vilket kan 

anses vara för få för att kunna garantera en mättnad, men däremot upplevde intervjuaren 

mättnad i intervjupersonernas sätt att besvara frågorna på ett likartat sätt. Trovärdigheten 

anses också stärkt i att intervjupersonerna tydligt redogör deras erfarenheter av samverkan 

utifrån det frågor som ställts under intervjun. Eftersom att en manifest innehållsanalys 

fokuserar på det textnära och uppenbara så ligger intervjupersonernas redogörelser till grund 

för analysen och resultatet. Eftersom att intervjupersonerna är utvalda på grund av sin 
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erfarenhet och kunskap så anses trovärdigheten stärkt då resultatet speglar deras 

erfarenheter.  

För att bevisa pålitligheten i studien har hela studiesprocessen beskrivits noggrant i 

metoddelen där de beslut som tagits som kan ha påverkat resultatet synliggörs, i och med 

detta har studiesprocessen beskrivits på ett så trovärdigt sätt som möjligt (Holloway & 

Galvin, 2016). För att få en så stark överensstämmelse som möjligt mellan det insamlade 

materialet och intervjusituationerna transkriberades materialet direkt efter intervjuerna. 

Intervjuguiden som användes under datainsamlingen följdes i så stor mån det var möjligt och 

ändå ha ett givande samtal vilket också stärker pålitligheten då det enligt Graneheim och 

Lundman (2004) höjer objektiviteten hos den studiesansvarige.  

Överförbarhet handlar om resultatet av studien kan appliceras på andra kontexter. I det här 

fallet har överförbarheten höjts genom att studiesprocessen är noggrant beskriven. 

Överförbarheten har stärkts i denna studie genom att intervjuguiden är bifogad vilket 

innebär att liknande intervjufrågor kan ställas i liknande studier. Ett eventuellt hinder i 

överförbarheten i det här fallet är konfidentialitetskravet som innebär att inga 

intervjupersoners identitet ska kunna röjas, detta kan skapa svårigheter att genomföra en 

studie med exakt samma förutsättningar gällande informanter eftersom att deras 

befattningar inte kan beskrivas i detalj. På grund av urvalsmetoden så har inte 

intervjupersonerna kunnat beskrivas exakt, i och med detta har inte en så pass representativ 

bild av intervjupersonerna kunnat ges för att garantera att resultatet kan överföras till andra 

kontexter. Det enda som kan sägas om intervjupersonerna utan att röja konfidentialiteten 

har beskrivits, vilka organisationer de kommer ifrån samt att de arbetar med våld i nära 

relation på något sätt. Eftersom att det är beskrivet att studiens resultat baseras på 

redogörelser från personer som arbetar med våld i nära relation på främst kommunal nivå 

skulle studien ändå kunna ses som överförbar till andra kontexter där många aktörer behöver 

samverka. Det skulle kunna vara kring andra frågor som rör folkhälsa där det finns ett starkt 

beroende av samverkan mellan flera organisationer i en kommunal kontext.  

Möjlighet att konfirmera innebär att det ska gå att påvisa att resultatet inte har påverkats av 

egna intressen (Holloway & Galvin, 2016). I det här fallet har det stärkts genom att det är 

erfarenheterna hos intervjupersonerna som utgör grunden för resultatet vilket sedan har 

kopplats till relevant litteratur och tidigare forskning.  

6.2 Resultatdiskussion 

I det här avsnittet diskuteras resultatet utifrån syftet med studien, tidigare forskning samt 

den teoretiska ramen RDIC-modellen. Studiens syfte var att undersöka erfarenheter av hur 

samverkan fungerar i arbetet med våld i nära relation. Diskussionen sker utifrån 

huvudresultaten och kopplas till tidigare forskning och det teoretiska ramverket under varje 

rubrik. Diskussionen kompletteras av egna reflektioner kring resultatet som framkommit.  

RDIC-modellen utvecklades utifrån ett identifierat behov av ett strategiskt sätt att utvärdera 

samverkan (de Rijk et al., 2007). RDIC-modellen är relativt ny och därför finns ingen 
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tillgänglig tidigare forskning som har applicerat modellen för utvärdering av samverkan. 

Detta innebär dock inte att RDIC-modellen inte används som metod i olika 

utvärderingsprojekt. RDIC-modellen ansågs relevant för denna studie och tillräckligt 

komplex för att ensam förklara olika beståndsdelar i samverkan eftersom att den bygger på 

flera teorier om relationer, beroenden och kulturer i och mellan organisationer.  

6.2.1 Samverkan är avgörande  

Folkhälsoområdet är ett fält där många sektorer är inblandade på alla nivåer i samhället. 

Detta ställer därför krav på samverkan mellan alla berörda aktörer för att kunna garantera att 

individen får rätt stöd. Tidigare forskning tyder på att eftersom de övergripande målen för 

arbetet inom folkhälsa och socialt arbete är nästintill identiska så kan de båda områdena 

bidra till en holistisk syn på folkhälsoarbete där folkhälsa fokuserar på befolkningsnivå och 

socialt arbete på individnivå. (Axelsson & Axelsson, 2006; Regeringen, 2017; SKL, 2019; 

WHO, u.å). Intervjupersonerna är eniga om att våld i nära relation är ett komplext problem 

som berör många olika aktörer. Komplexiteten i fenomenet samt att ansvaret för arbetet är 

mångfacetterat belyser vikten av att samverka för att individen ska få bästa möjliga hjälp.  

Intervjupersonerna nämner att det finns krav på samverkan på formellt beslutande grund 

och som ses som en god förutsättning för att samverkan ska bli till. Regeringen (2016) 

uppmanar samverkan kring våld i nära relation, att det har beslutats om samverkan från 

regeringsnivå kan ses som en typ av vertikal samverkan där det finns en tydlig hierarki i 

beslutsfattande och där de organisationer som arbetar med våld i nära relation har krav på 

sig att samverka med övriga aktörer på området. Att regeringen går in och uppmanar till 

samverkan tyder enligt de Rijk et al (2007) på att beroendet mellan organisationerna som 

arbetar med våld i nära relation inte är tillräckligt symbiotiskt. Det symbiotiska beroendet 

underlättar samverkan och anses därmed mest värdefullt. Skulle det råda brist på symbios i 

beroendet kan en tredje part med större inflytande, till exempel regeringen, gå in och initiera 

en symbiotisk samverkan mellan aktörer (de Rijk et al., 2007) Genom att regeringen går in 

och initierar en samverkan mellan två parter kan det skapa ett beroende som kanske inte är 

helt symbiotiskt men åtminstone någotsånär ömsesidigt och därmed mer effektiv. Relativt 

nya beslut om samverkan från regeringsnivå kan tyda på en insikt om att samverkan mellan 

berörda aktörer inte har varit helt i symbios och att regeringen därmed kräver ett symbiotiskt 

beroende för ett fungerade samarbete på alla samhällsnivåer med individen i fokus. 

Enligt intervjupersonerna måste samverkan ske för att individen ska få rätt stöd och hjälp. 

De Rijk et al (2007) menar att bristen på samverkan i folkhälsoarbete leder till minskad 

kvalitet på stödet som riktas mot den utsatta individen. Att samverkan mellan organisationer 

misslyckas är enligt Axelsson och Axelsson (2006) ett tecken på fragmentering. 

Fragmentering uppstår om det råder en stor differentiering mellan organisationer utan 

någon integration mellan dem. Precis som de Rijk et al (2007) påstår att individen inte får 

rätt stöd när organisationer misslyckas att samverka menar Axelsson och Axelsson (2006) att 

individen hamnar i kläm vid fragmentering, det kan innebära att insatser upprepas, att 

kvaliteten på insatserna sjunker samt att individen måste uppsöka många olika instanser för 

att få tillräckligt stöd, något som intervjupersonerna också upplever.  
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6.2.2 Förutsättningar  

Intervjupersonerna uppger att det måste finnas rätt förutsättningar för att samverkan ska 

kunna ske, förutsättningarna kan ses som möjliggörande faktorer. Enligt de Rijk et al (2007) 

är vilja att samverka samt möjligheten att göra det avgörande för en god samverkan mellan 

organisationer. Vilja och möjlighet utgör steg två i utvärdering av samverkan enligt RDIC-

modellen. Regeringens (2016) nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld 

mot kvinnor lyfter fram att samverkan ska ske mellan alla berörda aktörer på alla 

samhällsnivåer samt inom och mellan myndigheter där rutiner, ansvarsfördelning och 

uppföljning ska ske utifrån individens behov. Att detta ska uppnås kräver alltså enligt de Rijk 

et al (2007) att personalen inom de olika berörda aktörerna har en vilja att samverka samt 

tillgodoses tillräckliga resurser för att det ska vara möjligt. Viljan och möjligheterna att 

samverka kan vara intern där fokus ligger på att uppfylla specifika mål inom verksamheten 

eller extern där initiativet kommer från en utomstående aktör som ställer krav på att 

samverkan ska ske (de Rijk et al., 2007). Huruvida initiativen för samverkan är intern eller 

extern kan tänkas ha att göra med vilken verksamhet som undersöks. Krav på samverkan 

från regeringsnivå tyder på en tydlig extern begäran medan flera intervjupersoner vittnar om 

att de önskar en bredare samverkan inom den egna verksamheten vilket tyder på en vilja att 

utveckla den interna samverkan. Att samverkan initieras från en högre beslutande makt eller 

mellan organisationer på samma hierarkiska nivå ligger i linje med Axelssons och Axelssons 

(2007) beskrivning av vertikal och horisontell samverkan. Det kan tänkas att den externa 

samverkan sker på en mer strategisk nivå och är samtidigt vertikalt beslutat och den interna 

samverkan handlar om att skapa bästa möjliga stöd för individen och sker därmed mer 

horisontellt.  

Intervjupersonerna nämner ett antal resurser som förutsättningar för samverkan där främst 

tid, närhet till varandra, medel, kunskap och utveckling är framträdande exempel. Enligt de 

Rijk et al (2007) ät möjligheten att samverka starkt beroende av vilka resurser som finns till 

godo. Steg tre i RDIC-modellen utgår från Resource dependence theory och belyser 

bakgrunden till faktorer som avgör vilja och möjlighet att samverka, det vill säga att de mål 

som finns inom verksamheter är beroende av resurser. Dessa resurser kan vara tid, en fysisk 

plats att samverka på, en smidighet i kontakten mellan aktörerna samt adekvat kunskap som 

krävs för en effektiv samverkan. Detta styrks även av regeringen (2016) som menar att ett 

inom myndigheter fungerande internt arbete innebär ett mer effektivt resursutnyttjande. 

Detta ligger också i linje med tidigare forskning om samverkan i folkhälsoarbete där olika 

perspektiv, regler och ekonomiska förutsättningar i och mellan organisationer är en 

utmaning för samverkan (Lindkvist & Lundälv, 2018). 

Intervjupersonerna lyfter fram att kunskapsspridning och informationsflöde i och mellan 

verksamheter är viktigt i samverkansarbetet. Enligt resource dependence theory är 

organisationer system som behöver tillgodose krav från sina egna medlemmar men också 

externa uppdragsgivare. För att tillgodose kraven som de utsätts för måste det ske ett 

ständigt flöde och utbyte av resurser vilket ställer krav på utbyggda relationer mellan aktörer. 

Kraven på resursflöde och etablerade relationer mellan aktörer skapar ett ömsesidigt 

beroende mellan dessa (de Rijk et al., 2007). Vidare menar de Rijk et al (2007) att olika 

verksamheter misslyckas med samverkan beror ofta på att information om interventioner 

och kunskap inte delas mellan organisationer vilket leder till att arbetet blir osynkroniserat 
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och individen får därmed inte det optimala stödet. Intervjupersonerna upplever att 

samverkan är beroende att ett fungerande utbyte av kunskaper och kompetenser aktörer 

emellan. Tidigare forskning tyder på att en möjlighet med samverkan är att det kan innebära 

ett utbyte av kunskap och idéer som gynnar den utsatta individen (Korazim-Kὅrösyizrahi et 

al., 2014). Detta kan också tänkas tyda på att samverkan inte bara är ett mål i sig utan även 

ett medel för att tillgodose individen med insatser som har en hög kvalitet.  

Intervjupersonerna lyfter fram närhet till varandra som en avgörande faktor för en 

fungerande samverkan. Relationen mellan organisationer är beroende på uppfattningar om 

varandra. Om organisationerna över huvud taget känner till varandra samt om 

uppfattningarna gentemot varandra är tillräckligt positiva skapar det en vilja att samverka 

(de Rijk et al., 2007). Det ömsesidiga beroendet kan vara antingen asymmetriskt, där en 

aktör sitter på fler resurser och därmed har större makt att genomdriva sina intressen. Det 

ömsesidiga beroendet kan också vara symbiotiskt där olika aktörer är i behov av varandra för 

att nå sina egna mål. Motsatsen till ömsesidigt beroende är konkurrens vilket inte är en 

förutsättning för samverkan. Resultatet i den här studien skulle kunna tyda på att det både 

finns en asymmetri och en symbios i beroendet mellan aktörer eftersom att samverkan sker 

på olika nivåer. Eftersom att det finns en tydlig nationell strategi som handlar om att 

insatserna från alla nivåer i samhället ska riktas mot individen så arbetar alla aktörer i 

symbios mot ett gemensamt mål och därmed är aktörerna beroende av att samverka med 

varandra. Eftersom att kraven på samverkan kommer från en politiskt högre instans än de 

som aktivt arbetar med samverkan kan det tyda på en viss asymmetri.  

6.2.3 Utmaningar  

Intervjupersonerna vittnar om att alla har olika funktioner i samverkansarbetet och att 

samverkan sker på olika nivåer både inom och mellan organisationer. Att intervjupersonerna 

pratar om olika typer av samverkan kan tänkas vara en svaghet i resultatet eftersom det inte 

går att dra generella slutsatser om samverkansarbetet, å andra sidan kan detta tolkas som ett 

bevis på komplexiteten i samverkan i arbetet med våld i nära relation och att det i enlighet 

med Axelsson och Axelsson (2006) sker på både vertikal och horisontell nivå. Steg tre i 

RDIC-modellen innefattar institutioner och bygger på teorin om nyinstitutionalism, 

institutioner är enligt de Rijk et al (2007) regler som formar mänskliga beteenden och kan 

vara formella och informella. Exempel på formella regler är lagstiftning och skriftliga 

överenskommelsen medan informella regler kan vara värderingar som finns i kulturen inom 

en profession. Eftersom att olika organisationskulturer kan ha olika informella regler kan det 

tänkas vara en utmaning för samverkan, detta kan vara en del av det som intervjupersonerna 

utrycker som olika funktioner i samverkansarbetet och de skilda meningarna om vem som 

egentligen initierar samverkan.  

Intervjupersonerna menar att det finns skillnader i perspektiv och kunskapstraditioner 

mellan organisationer som jobbar med våld i nära relation och att en utmaning kan vara att 

de skilda perspektiven kan leda till samarbetssvårigheter istället för att fokus läggs på att 

arbeta mot ett gemensamt mål. Dessa skillnader i perspektiv och traditioner kan likställas 

med olika organisationskulturer. Enligt de Rijk et al (2007) har alla aktörer individuella 

organisatoriska mål som kan stämma överens med övriga aktörers mål, eller så finns det 
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väsentliga skillnader när målen studeras närmare. Om alla inblandade aktörer i arbetet med 

våld i nära relation har olika mål kan det tänkas leda till hinder för samverkan om 

verksamheterna istället för att arbeta mot ett gemensamt mål har egna ambitioner som 

krockar med andra aktörers mål. Detta kan i sin tur tänkas leda till att det individfokus som 

regeringen (2016) betonar tappas bort i olika målkonflikter och att verksamheterna jobbar i 

stuprör eftersom att kunskaper och kompetenser inte delas mellan organisationerna.  

Intervjupersonerna lyfter fram en otydlig ansvarsfördelning som en utmaning för samverkan. 

Detta kan utifrån nyinstitutionalism och det tredje steget i RDIC-modellen vara ett tecken på 

bristen på formella regler angående ansvar. Enligt regeringen ligger ansvaret för arbetet med 

våld i nära relation hos alla samhällsaktörer som kommer i kontakt med det men specificerar 

det inte tydligare. Enligt agenda 2030-delegationen (u.å.b) ligger ansvaret hos hela 

samhället, inklusive civilsamhället vilket kan tänkas upplevas som diffust och svårt att 

hantera. En hård sekretess och tystnadsplikt kring individen är något som 

intervjupersonerna ser som ett hinder för samverkan och skulle kunna ses som ett exempel 

på för hårda formella regler då flera intervjupersoner lyfter fram att lagstiftningen skulle 

behöva ses över för att underlätta samverkan kring individen. 
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7 SLUTSATSER 

 Eftersom att våld i nära relation är ett område med många berörda aktörer är 

samverkan avgörande för att kunna garantera att de insatser som riktas mot den 

utsatta är adekvata och leder till ordentligt stöd och hjälp för individen.  

 

 För att en fungerande samverkan ska kunna åstadkommas krävs rätt förutsättningar. 

Förutsättningar för en god samverkan är tillräckliga resurser i form av tid, ekonomi 

och personal, men också närhet till andra samverkande aktörer både avståndsmässigt 

och vad gäller perspektiv och kunskap.  

 

 Utmaningarna med samverkan kring våld i nära relation är att det råder skilda 

meningar om vem som initierar samverkan eftersom att alla inblanda aktörer har 

olika funktioner i arbetet med våld i nära relation. Att det råder en otydlig 

ansvarsfördelning i arbetet anses försvåra samverkan. Olika perspektiv och skillnader 

i kunskapstraditionerna gällande våld i nära relation är ytterligare en utmaning för 

samverkan vilket kan innebära att arbetet sker i stuprör inom den egna 

organisationen. En hård sekretess och tystnadsplikt gällande våldsutsatta och 

våldsutövare försvårar också samverkansarbetet. 

7.1  Förslag till framtida forskning och praktisk tillämpning 

Utifrån resultatet av denna studie att det sker olika typer av samverkan och att 

intervjupersonerna hänvisar till samverkan på olika nivåer skulle det vara intressant att 

undersöka mer specifikt kring olika typer av samverkan och hur det påverkar arbetet med 

våld i nära relation eller någon annan folkhälsofråga. Till exempel skulle det vara intressant 

att undersöka intern samverkan inom till exempel socialtjänsten kontra den externa 

samverkan som sker mellan socialtjänsten och andra aktörer på området.  

Ett ytterligare förslag på framtida forskning är att utvärdera befintliga samverkansprojekt 

utifrån RDIC-modellen, i syfte att pröva om RDIC-modellen är ett bra verktyg för utvärdering 

av samverkan i folkhälsokontexter då modellen endast används i ett fåtal publicerade studier. 

Resultaten från denna studie kan ses som indikationer på hur samverkan kan tillämpas i 

praktiken utifrån vilka förutsättningar personer som arbetar med våld i nära relation själva 

påvisar som viktiga. Resultaten visar också vilka hinder som bör undvikas för ett fungerande 

samverkansarbete, något som praktiskt kan användas vid planeringar av samverkan. 

Kunskapen som denna studie bidragit med kan också användas för att utveckla redan 

befintlig samverkan kring våld i nära relation.  
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BILAGA A - INFORMATIONSBREV 

Mitt namn är Maja Follmer och jag läser en magister i folkhälsovetenskap med inriktning på 

psykisk hälsa hos barn och unga på Mälardalens högskola. Just nu gör jag en studie om 

samverkan kring våld i nära relationer. Studien kommer att resultera i en magisterexamen i 

folkhälsovetenskap.  

Syftet med denna studie är att undersöka erfarenheter av samverkansarbete kring våld i nära 

relationer. Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur om ämnet men har för avsikt att ta 

hjälp av Dig genom en intervju. Därmed vill jag intervjua Dig som på något sätt arbetar med 

våld i nära relationer. Intervjun består av 15 frågor och för min förhoppning är att dessa 

kommer leda till ett givande samtal. Jag uppskattar att intervjun kommer ta omkring 45 

minuter och jag hoppas att du har möjlighet att delta.  

Resultatet av intervjuerna kommer att transkriberas och analyseras för att sedan 

sammanställas i ett examensarbete som kommer att redovisas för lärare och övriga studenter 

på magisterprogrammet i folkhälsa på Mälardalens högskola. När examensarbetet är godkänt 

kommer det att finnas tillgängligt på den webbaserade databasen DiVA.  

Jag kommer att i min intervjustudie ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att din 

identitet inte kommer kunna röjas, resultatet av intervjun kommer endast att användas till 

denna studie och deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 

motivering.  

Har du frågor om studien i helhet eller vill ta del av resultatet när det är färdigt är du 

välkommen att höra av dig till mig närhelst du önskar.  

Vänlig hälsning,  

Maja Follmer  

mfr15002@student.mdh.se  

Mobil: xxx-xxxxxxx 

Handledare:  

Camilla Ramsten  

camilla.ramsten@mdh.se 



 

 

BILAGA B – INTERVJUGUIDE 

 

Tema 1: Erfarenheter av arbete med våld i nära relationer  

 Berätta om hur du arbetar med våld i nära relation idag.  

 Hur ser dina erfarenheter av arbetet med våld i nära relation ut?  

 Hur länge har du arbetat med våld i nära relation?  

 Vad är det som driver dig att vara där du är idag?  

 Arbetar du efter några styrdokument och handlingsplaner?  

o  På vilket sätt?  

 

Tema 2: Erfarenheter av samverkan  

 Berätta om varför samverkan är viktigt i ditt arbete.  

 Hur arbetar ni med samverkan?  

o På vilket sätt?  

o Med vilka?  

 Hur är arbetet strukturerat?  

o Varför just med dem?  

 Hur ser din roll i samverkansarbetet ut?  

 Hur ser du på din roll i samverkansarbetet?  

 Vem/vilka har initierat samverkansarbetet?  

 Berätta om de möjligheter och hinder du ser när det kommer till samverkan kring 

våld i nära relationer.  

 I den bästa av världar, hur hade du velat se att samverkansarbetet gick till?  

 

Tema 3: Vems ansvar/Vilka roller?  

 Berätta om vilka du anser bär ansvaret för arbetet med våld i nära relation.  

 Hur anser du att ansvarsfördelningen borde se ut?  

o Vem tar ansvar och vem borde ta ansvar?  

 Är ansvarsfördelningen tydlig?  

 Vilka roller har de andra som du samverkar med? 
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